Informace pro strávníky Školní jídelny SŠ a VOŠ CR, Fr. Šrámka 9
(žáci a zaměstnanci SŠ a VOŠ CR, gymnázia J. V. Jirsíka České Budějovice,
gymnázia Jírovcova České Budějovice, cizí strávníci)
Způsob placení
hotově v pokladně ŠJ vyplníte přihlášku ke stravování, zakoupíte čip pro výdej a objednávání stravy
(záloha 120,- Kč), zaplatíte a přihlásíte si stravu na měsíc dopředu nebo dle přání jen na určité dny.
Platební karty nepřijímáme.
V případě zůstatku peněz na kontě za odhlášené obědy nejsou tyto přeplatky použity k automatickému
přihlášení stravy.
inkasem z účtu v pokladně ŠJ vyplníte přihlášku ke stravování, zakoupíte za hotové čip pro výdej
a objednávání stravy (záloha 120,- Kč), ve své bance nebo přes internetové bankovnictví povolíte souhlas
k inkasu pro Školní jídelnu, Fr. Šrámka 9, České Budějovice (tiskopisy pro souhlas k inkasu jsou k dispozici
v pokladně ŠJ nebo lze použít bankovní či výpis z internetu). Inkasní souhlas je nutno založit na následující
číslo účtu, kterým si budeme inkasovat stravné.
→ Číslo účtu 100217661/0800 Neuvádějte žádný variabilní či specifický symbol.
Zaplacením z účtu je automaticky přihlášena strava na celý měsíc nebo určité dny dle přání strávníka
po celou dobu stravování vč. začátků školního roku (pokud není strava odhlášena nebo strávník ukončil
docházku na obědy).
Studenti, kteří budou ubytovaní na DM SŠ a VOŠ CR, Adamovská, Rudolfov, mohou inkasní platbou zaplatit
nejen obědy, ale i ubytování a stravu na DM .
DOPORUČUJEME při ukončení docházky na obědy IHNED zrušit inkasní příkaz pro naší školní jídelnu nebo
v pokladně ŠJ odhlásit natrvalo stravu a vrátit čip, bude vám vrácena záloha 90,- Kč (předejdete tak následným
nedorozuměním s trvalým odhlášením obědů).
Čip je možné vrátit (bude vám vrácena záloha 90,- Kč) pouze do 4 měsíců od ukončení stravování, po této době
již nelze čip vrátit. V případě ztráty čipu si strávník zakoupí nový čip za zálohu 120,- Kč. Informace k ceně
stravy naleznete na stránkách www.skolacrcb.cz v sekci „O škole“ „školní jídelna“.
Odhlašování a přihlašování obědů - odhlašuje a přihlašuje se oběd do 12,00 hodin pracovní den předem
v pokladně ŠJ nebo telefonicky na tel: 387788120,122 a na internetových stránkách www.strava.cz. K tomu
je nutná registrace v pokladně ŠJ. Zde obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu
a zároveň si zvolíte Vaše přihlašovací jméno a heslo.
V případě nemoci je možné 1. den nepřítomnosti si oběd odhlásit do 8,00 hodin ráno nebo oběd vyzvednout,
další je však nutné odhlásit! (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování), neboť žák již nemá od druhého
dne neplánované nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd a může Vám být proto doúčtována věcná i mzdová
režie. V případě nemoci zaměstnance je nutné odhlásit i první den neplánované nepřítomnosti (nemoc,
dovolená apod.). Obědy pro maturitní ročníky jsou automaticky odhlášeny od svatého týdne.
Pokladní hodiny
Pracovní dny školního roku: po dobu výdeje obědů (11,10 – 12,35, 12,50 – 14,25)
pracovní dny během školních prázdnin: 9,00 – 11,00 (v době dovolené zavřeno).
Veškeré informace ke stravování obdržíte a na případné dotazy Vám odpoví pí Formánková v pokladně ŠJ,
e-mailem: Pformankova@skolacrcb.cz nebo na tel: 387788120 nebo pí Šimková na tel. 387788122.
Nově přijatí žáci se mohou zapsat do jídelny již v měsíci červnu!
Přihlášku ke stravování může vyplnit pouze žák, student starší 18-ti let nebo jeho zákonný zástupce!!

